
 
 

Referat fra generalforsamling 19. maj 2022 i Æ Museum 

Valg af dirigent 

Gunnar Vind blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 

Formandens beretning 

Jørn Otto Dahlmann aflagde beretning og orienterede bl.a. om foreningens arrangementer i det forløbne 

år, arbejdet med at bevare den tidligere jernbanestation, planer om nedlæggelse af snublesten i Tønder 

Kommune til minde om nazismens ofre og restaurering af sommerhuse på Lakolk fra pastor Jacobsens tid. 

Beretning fra arkivet 

Tommy B. Nielsen orienterede om arbejdet i arkivet, herunder registrering og digitalisering af billeder, 

dokumenter, protokoller mm. og arbejdet med at gøre materialet tilgængeligt for alle på portalen arkiv.dk.  

Årsregnskab ved kassereren 

Jonna Schmidt gennemgik regnskabet, der udviser et overskud på godt 27.000 kr. Regnskabet blev 

enstemmigt godkendt. 

Indkomne forslag 

Forslag fra bestyrelsen om vedtægtsændring, så medlems- og aktivitetsåret kommer til at følge 

kalenderåret ligesom regnskabsåret blev enstemmigt godkendt. Det besluttedes samtidig, at normalt 

årskontingent opkræves som planlagt i juni 2022, mens næste opkrævning finder sted i januar 2024. I 

forbindelse med omlægningen får medlemmerne dermed et halvt års gratis medlemskab.  

Valg til bestyrelsen 

Aage Bruhn, Tommy B. Nielsen og Jørn Otto Dahlmann blev genvalgt, og Jonna Schmidt blev valgt som nyt 

bestyrelsesmedlem efter Tommy Stenger, der ikke ønskede at fortsætte. 

Valg af revisor 

Mathias Achner blev genvalgt. 

Valg af suppleanter 

Bodil Steffensen og Jørn Johnsen blev genvalgt. 

Fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsens forslag om uændret kontingent blev godkendt, dvs. 150 kr. om året for enkeltmedlemmer, 200 

kr. par og 400 kr. for virksomheder. 

Eventuelt 

Forslaget om snublesten drøftedes. Der var bred opbakning til at arbejde videre med forslaget. 

Gunnar Vind afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden. 

Jørn Otto Dahlmann takkede Tommy Stenger for arbejdet i bestyrelsen og bød Jonna Schmidt velkommen. 
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Beretning ved generalforsamlingen 19. maj 2022 i Æ Museum 

Det forløbne år har været udmærket for Historisk Forening og Arkivet. 

Aktivitetsniveauet har været højt med mødearrangementer for medlemmerne. Arkivmedarbejderne 

har deltaget i kursus i Døstrup Lokalarkiv, sammen med deltagere fra andre lokalarkiver i Tønder 

Kommune. 

COVID-19 har været årsag til flytning eller aflysning af arrangementer i mange foreninger. Vi blev 

desværre nødt til at flytte foredraget med Tove Tersbøl fra 20. januar til den 13. oktober 2022. 

Foredraget bliver derfor afhold, som et arrangement i Kulturdagene. 

Som noget nyt afholdes Kulturdagene over ca.to uger i stedet for Kulturugen, der afholdtes over én 

uge. Det bliver helt sikkert en fordel, hvis man ønsker at deltage i flere arrangementer. Åbnings- og 

afslutningsarrangement sløjfes, og i stedet for afholdes et arrangement om søndagen midt i 

kulturdagene. Det finder sted i Toftlund og vil derefter gå på skift mellem centerbyerne i Tønder 

Kommune. Ny og spændende måde at gøre det på. 

Gennemgang af program 2021-22 på særskilt papir. 
 
Skærbæk Station overtages af Skærbæk Lokalråd. Lokalrådet har ca. et år til at skaffe pengene, 
og det må vi så finde ud af. Jeg tror, det vil lykkes at skaffe pengene, men det store spørgsmål 
bliver at få en økonomi, der balancerer med den daglige drift. Der er gode muligheder for at søge 
fonde, men så kan Tønder Kommune ikke stå som ejer. 

Der har været åbent hus to gange med ca. 100 deltagere i alt. Der kom mange forslag til 
anvendelse af bygningen. Den 2. maj blev der afholdt borgermøde på Stationen med ca. 30 
deltagere. Det blev et godt og konstruktivt møde. 

Skærbæk Station er den sidste på strækningen Tønder-Hviding, hvis man ser bort fra Visby, der er 
privat bolig, og Tønder H, der kræver en større renovering. Tønder Festival og Lokalhistorisk Arkiv 
for Gl. Tønder Kommune flytter efter renoveringen ind på Tønder H. 

Skærbæk Station er heldigvis i god stand. Vi har besøgt Tarm Station, der var meget forfalden og 
ikke har været brugt i en længere årrække. Det krævede ca. 9 millioner at 
renovere den, dertil kommer prisstigninger på ca. 3 millioner. Realdania er med ved renoveringen 
og bidrager med 5,5 millioner kr. Resten må initiativtagerne selv skaffe via andre fonde. 

På Lakolk sker der også noget. To gamle sommerhuse fra pastor Jacobsens tid blev fjernet. 
Derefter blev de begge genopført i samme stil og udseende som de fjernede huse. Det kunne 
være dejligt, hvis der var flere, der fik mod på det. 

Netop i det område på Lakolk ligger der flere huse, der kunne føres tilbage til det oprindelige 
udseende for mindre beløb, f.eks. tag og vinduer. Det bliver sjældent særlig pænt, når man 
renoverer huset og blander de forskellige byggematerialer i en pærevælling, men dejligt at se at 
der er nogen der prøver at holde byggestilen. 

Stafet for Livet (Kræftens Bekæmpelse) spurgte, om Historisk Forening ville være medarrangør på 
et byløb. Det ville vi gerne. Vi bidrog med nogle opgaver, og Stafet for Livet havde ligeledes nogle 
spørgsmål, der skulle besvares på deltagernes tur rundt i Skærbæks gader. Derefter var afslutning 
på Æ Museum med kage, sodavand og kaffe. 

Det var en ny og spændende måde at lære historien at kende på. Det giver samtidig 
kontakt til mennesker, der ellers ikke kommer på Æ Museum. En rigtig sjov eftermiddag også for 
de børn, der deltog. 
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Vi får flere henvendelser fra gamle elever, der afholder jubilæumssammenkomst for deres klasse. 
De ønsker, at mødes på Æ Museum til kaffe, rundvisning og fortælling om Skærbæk før i tiden. De 
fleste sørger selv for kaffe og kage, og Robert kan fortælle om Storegade og den tid, der var. Vi 
håber, at der er nogle, der melder sig ind i vores forening. Det er altid dejligt, når der er kontakt til 
gamle elever, der ønsker at bibeholde kontakten til hjemegnen. 

Arkivsamvirket i Tønder Kommune er en forening eller overbygning for alle kommunens arkiver. På 
generalforsamlingen blev der spurgt til Snublesten. Snublesten er brosten med en messingplade 
på toppen, hvor der kan indgraveres navn og data, på ofre for nazismen. Snublestenene kan 
placeres i fortovet ved afdødes bolig, hvilket anvendes ved personer der er forsvundet i KZ-lejre.  

Den 5. maj 1945 faldt der to mænd i Skærbæk, dræbt af tyske soldater. Den tragiske begivenhed 
fandt sted i Nissumsgade. Her kan snublesten anvendes som markering af, hvad der skete denne 
dag i 1945. 

Jeg synes det er en god måde at synliggøre begivenheder på. Det er en beskeden måde at gøre 
historien til en del af hverdagen. 

Tak til bestyrelsen for veludført arbejde. Jeg håber, vi kan mødes uden COVID-19 begrænsninger i 
fremtiden. Det er lettere at planlægge arbejdet, når der ikke er restriktioner. 




